
SEGON EXERCICI

Respondre amb ordinador, durant un temps màxim de tres hores, cinc qüestions 
de tipus teòric d’un model elegit per sorteig públic d’entre tres models de cinc 
qüestions preparats pel Tribunal a partir del temari de matèries específiques i del 
temari comú de matèries d’ofimàtica que fixa la Resolució de la consellera 
d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven 
la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari de les proves selectives per a 
l’ingrés al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, 
especialitat assessorament lingüístic, de l’Administració especial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.

Qualificació de l’exercici

La Resolució esmentada, pel que fa al segon exercici, disposa el següent:

[...] cada qüestió es qualificarà de 0 a 10 punts, dels quals 1 punt correspondrà a la 
valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica; la 
qualificació final de l’exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada una de les cinc 
qüestions. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima de 3 punts en 
cada qüestió, i que la nota mitjana de les cinc qüestions sigui igual o superior a 5 punts, 
dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú 
de matèries d’ofimàtica.

Criteris de valoració

En desplegament del que disposa la Resolució, el Tribunal Qualificador de les 
proves selectives per a l’ingrés al cos facultatiu superior, escala humanística i de 
ciències socials, especialitat assessorament lingüístic, reunit en la sessió del dia 11
de maig de 2022, ha aprovat, per al segon exercici, els criteris de valoració 
següents:

C. del Gremi de Corredors, 10, 3r 
(polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma 
Tel. 971 17 76 25
ebap.caib.es



Puntuació Criteris generals Criteris desplegats

6 Coneixements exposats i 
actualització i innovació del 
contingut

Es valorarà:

• Coneixement profund i actualitzat dels continguts propis del tema.

• Aportació de referències d’autors i obres.

• Utilització d’exemples o comparacions aclaridores.

• Plantejament que enriqueixi l’exposició del tema.

1 Claredat i ordre de les idees Es valorarà:

• Estructura organitzada, clara i coherent: introducció o presentació, plantejament del tema, 
desenvolupament i conclusió.

• Desenvolupament de les parts en què s’estructura el tema de manera equilibrada.

1 Qualitat de l’expressió, 
precisió terminològica i rigor 
conceptual

Es valorarà:

• Precisió i rigor en l’ús dels conceptes i els termes utilitzats.

• Redacció fluida, àgil i expressiva.

• Ús adequat de l’ortotipografia.

1 Capacitat de síntesi i 
relacional

Es valorarà:

• Relació dels continguts del tema i d’aquests continguts amb la tasca d’assessorament lingüístic.

• Desenvolupament del tema de manera sintètica i no redundant.

1 Aspectes relacionats amb el 
temari comú de matèries 
d’ofimàtica

Es valorarà:

• L’edició adequada del text d’acord amb les instruccions de cada qüestió.

Qualitat de la llengua

• Cada error ortogràfic restarà un punt de la nota de cada tema.
• Cada ús arbitrari o absència de signes de puntuació descomptarà 0,33 punts de la nota de cada tema.
• Cada error gramatical restarà 0,5 punts de la nota de cada tema.


